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LES
FÀBRIQUES
PERDUDES
DE LA FAÇANA MARÍTIMA

Quan Badalona es va començar a industrialitzar a mitjan segle XIX,
moltes fàbriques es van concentrar a la façana marítima, i més
concretament als extrems nord i, sobretot, sud de la línia de la costa.
Aquesta ocupació del territori s’explica bàsicament per la proximitat del
ferrocarril que, inaugurat el 1848, facilitava el transport de les primeres
matèries i dels productes elaborats. També cal tenir en compte la
presència del mar, una altra via de comunicació. I, sens dubte, la
disponibilitat de terrenys assequibles en un moment en què Barcelona ja
estava molt saturada.
Amb aquesta exposició, que reuneix objectes, fotografies i documents
diversos, volem recordar aquelles indústries que van marcar la vida i el
paisatge de la façana marítima des de mitjan segle XIX fins a l’últim quart
del segle XX.
La crisi econòmica dels anys 1970 i la Llei de Costes de 1985 (que tenia,
entre altres objectius, el d’acabar amb les fàbriques contaminants que hi
havia a prop de mar) van marcar l’inici d’una sèrie de canvis que
transformarien profundament tota la zona. I ara, a l’espai on hi havia
fàbriques amb xemeneies fumejant i el so de les sirenes com a música
de fons, hi trobem espais públics, habitatges, serveis i locals destinats a
l’oci, que no tenen res a veure amb el que hi havia en el passat.
D’altra banda, per tal de seguir bé l’exposició, convé fer alguns
aclariments:
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- Quan parlem de façana marítima, ens referim, pel que fa a la part nord,
a la zona compresa entre la platja i el cantó de muntanya de la carretera
de França. Quant a la part meridional, hem considerat dins d’aquest
àmbit l’espai comprès entre la platja i el cantó de mar del carrer de la
Indústria.
- Els noms de les empreses han estat catalanitzats. En el cas que algunes
hagin canviat la denominació, hem escollit la que va durar més temps o
la que ens ha semblat més representativa.
- Sempre que ha estat possible, indiquem l’adreça de la fàbrica i la de les
oficines que, molt sovint, estaven situades a Barcelona, en molts casos
perquè les empreses no eren autòctones, sinó d’origen forà.
- L’ordenació que segueixen les fàbriques a l’espai expositiu reprodueix
la seva situació a l’espai, de nord a sud.
Finalment, cal advertir que la informació i els materials que tenim de
cada fàbrica és molt irregular. En aquest sentit, la mostra es pot
considerar una primera aproximació a un tema que s’ha de continuar
estudiant. Des del Museu agrairem l’aportació de dades, peces o
imatges, que puguin enriquir els coneixements que tenim i els fons que
conservem d’aquelles fàbriques que, en un passat encara recent, van
ser tan importants per a Badalona i els seus habitants.

LES
FÀBRIQUES
PERDUDES
DE LA FAÇANA MARÍTIMA

S. Casamitjana Mensa

SA Auxiliar de la Indústria Tèxtil

Rivière, SA

Fills de Manuel Arquer

Corderia Domènech Germans

Lorilleux i Cia.

Corderia Ribó

CACI

Corderia Garriga

Carles Le Boeuf

Unió Vidriera d’Espanya, SA

Cotonifici de Badalona

Estació del ferrocarril

Badrinas, SA

Vídua de Palay

Vidriera Espanyola de Costa i Florit i Cia.

Destil·leries Diana

SA Cros

Bosch i Cia.

Estació de petita velocitat

Refineria Colonial

Unió Espanyola d’Explosius

CAMPSA

La Productora del Bòrax i articles químics, SA

G. de Andreis, M.E.

Energia Elèctrica de Catalunya

Lluís Ysamat, SL

Plànol general de la ciutat de Badalona, 1918
Arquitectes: Joan Amigó Barriga i Joan Maymó Cabanellas
172 x 70 cm
Escala del plànol 1/2.000
AHBDN. Fons Ajuntament de Badalona
El plànol està compost per dues meitats. La reproducció que presentem
comprèn la zona litoral de nord-est a sud-oest del terme municipal.
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Entrada a l’exposició Les fàbriques perdudes de la façana marítima.

5

Badalona, zona industrial
Xavier Rodés
1995 -1997
Oli sobre tela
60 x 119 cm
MB 7104
(Cessió Oficina del Defensor de la Ciutadania)

Plànol de la vila de Badalona, agost de 1878
Jaume Solà Seriol
67 x 83 cm
Museu de Badalona
És la primera representació de la població que
conservem. A la banda esquerra, el plànol recull,
numerats, una seixantena d’edificis destacats i, a la dreta,
fa un breu resum de la història de la vila.
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Plànol industrial i comercial de Badalona. Propietat de
J. Calvet i Boix, 1882
Barcelona: J. Calvet i Boix (carrer Tallers, 12, 1r)
92 x 68,5 cm
Museu de Badalona
L’editor barceloní Joan Calvet i Boix publicà entre 1879 i
1890, més de trenta mapes de ciutats espanyoles. Els
mapes estaven envoltats d’anuncis de les empreses locals
que pagaven l’edició i donaven una imatge de modernitat
de la nova ciutat industrial. Aquesta va ser una iniciativa
innovadora en la cartografia de la segona meitat del segle
XIX.
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Plànol parcial de la zona urbana de Badalona, 1931
Jaume Marcó Lloret
Badalona: Impremta Marcó (avinguda Martí Pujol, 172, actualment
57-59)
80 x 57 cm
AHBDN. Donació M. Elena i M. Glòria Arnaiz Avella
La impremta Marcó va editar un bon nombre de plànols de Badalona.
Aquest de 1931 és l’únic publicat en color.
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S. CASAMITJANA MENSA
Fàbrica: ctra. de França - Montgat i Badalona
Despatx: c/ Cristina, 13 (actual Reina Cristina) - Barcelona
Sector: químic
Dates de funcionament: 1889-1990
Edifici enderrocat
Producció en actiu

Salvador Casamitjana Mensa, el fundador, va començar a
fabricar lleixiu artesanalment i a comercialitzar-lo el 1889 al
barri de Sants. El gran èxit obtingut el va portar a obrir una
fàbrica que es va situar a la carretera de França, entre la via
del ferrocarril i el mar, al barri de les Mallorquines de Montgat,
però que es prolongava fins a terrenys de Badalona.
Va ser la primera empresa que va introduir el lleixiu líquid a
l’Estat espanyol amb marques tan populars com Conejo i
Estrella. Inicialment el producte es venia a granel i es distribuïa
mitjançant carros, però ben aviat es va començar a embotellar
i etiquetar.
El lleixiu, que es podia obtenir a preus molt assequibles, era
apreciat per blanquejar la roba, però també per les seves
propietats desinfectants. Així, es va utilitzar per desinfectar les
aigües i, en medicina, com a antisèptic, sobretot durant la
Primera Guerra Mundial.
L’empresa, anomenada Casamitjana Mensa, va obrir, el 1910,
la primera sucursal fora de Catalunya, a Saragossa. El 1920,
any de la mort del fundador, en va obrir una segona a Bilbao, i
el 1923, una altra a Gĳón, on el Museu del Poble d’Astúries
conserva una col·lecció d’un centenar d’etiquetes de lleixiu,
algunes de les quals són de Casamitjana Mensa.
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Lluís Casamitjana Tomàs, fill del fundador, va heretar
l’empresa i el 1923 la va convertir en Societat Anònima.
Després de la seva mort sense descendència el 1950, la
societat va passar a mans de diversos membres de la família
fins que el 1977 va ser adquirida per la casa americana
Clorox, i el 1985 per la companyia d’origen alemany Henkel
Ibèrica, que n’és actualment la propietària.
La marca més coneguda produïda per aquesta fàbrica, i que
ha arribat als nostres dies, és Conejo. La imatge de l’etiqueta,
patentada el 1901, mostra uns conillets fent la bugada i és
obra d’Apel·les Mestres. Pel que fa al nom Estrella, també
utilitzat al principi, amb el temps es va deixar de fer servir i no
va reaparèixer fins al 1984 per identificar el que seria el primer
lleixiu que incorporava detergent. A la dècada de 1960
l’empresa també havia tret al mercat, amb gran èxit, un
detergent per rentar plats i vaixelles, i el 1972 havia estat de
nou pionera amb la fabricació del primer lleixiu exclusiu per a
roba, conegut amb la marca Neutrex.
La fàbrica de Montgat va tancar el 1990 i l’edifici va ser
enderrocat el 1995 per deixar espai lliure a la platja.

Envasos de lleixiu Conejo
S. Casamitjana Mensa
Primera meitat del segle XX
Vidre, paper imprès
28 x 8 cm
MB 9751 (Donació José Luis
Sánchez Martínez)
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Etiqueta de lleixiu Conejo
S. Casamitjana Mensa
Dècada de 1950
Paper imprès
12 x 18 cm
MB 18443 (Donació Josep M.
Pruna Domènech)

RIVIÈRE, SA
Es dedicava a la fabricació de claus, puntes de París (claus amb tĳa cilíndrica), xinxetes i
filferro. L’empresa va ser fundada el 1837 a Cornellà per Josep Rosés Ricart. La fàbrica de
Badalona va començar a funcionar entorn del 1907 amb el nom de Ramon Rosés, i
després com a Fills de Ramon Rosés, Societat en Comandita. El 1925 es va transformar
en Societat Anònima i va passar a denominar-se Metal·lúrgica Rosés, SA. El 1929 tenia
uns 135 treballadors. Fou absorbida el 1935 per Rivière, SA, i amb aquesta operació
Rivière es va convertir en la primera empresa catalana de trefilatge.
Durant el conflicte bèl·lic de 1936-1939 l’empresa va entrar a formar part de la Comissió
d’Indústries de Guerra. Es van ampliar algunes naus i s’hi van introduir millores, tant en el
procés productiu com en les condicions higièniques i de treball, però el 1937 la producció
va quedar molt limitada per la falta de primeres matèries.
Després de la Guerra Civil va experimentar una forta expansió i el 1943 va prendre el
control d’Alts Forns de Catalunya, SA. Va tancar cap a final dels anys setanta.
L’edifici, una nau projectada el 1910 pel mestre d’obres Joan Casadó, és actualment la seu
de Fustes Alberch. Aquesta empresa, oberta l’any 1939 a la plaça de Pep Ventura, es va
traslladar a l’antiga Rivière el 1968.
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Fàbrica: ctra. de França - Badalona
Despatx: Barcelona
Sector: metal·lúrgic
Dates de funcionament: 1907 aprox.-1978 aprox.
Edifici conservat

Porta d’entrada a la fàbrica Rivière, SA cap a 1950.
Josep Cortinas/Museu de Badalona. AI. Josep Cortinas
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Camió d’empresa de la Metal·lúrgica Rosés en una fotografia feta
entre 1925 i 1935.
Desconegut/Museu de Badalona. AI. Col. Montserrat Freixa

CORDERIA DOMÈNECH
GERMANS
Es tracta d’una indústria autòctona (Badalona comptava amb una gran tradició de corders, vinculats a la
pesca), que va ser fundada el 1841 per Jaume Domènech Puiggròs. Aleshores l’empresa era coneguda com a
Ca l’Esperança i estava situada al carrer de la Mercè, on, amb el temps, va ocupar diferents parcel·les que
arribaven fins al carrer de Sant Pau, on ja el 1907, es trobava amb el nom de Domènech Germans.
Es dedicava a la fabricació de filats, cordills, fils i retorts de cànem, cordes i eixàrcies. Aquests productes, en
especial els caps o cordes per a ús nàutic, es van utilitzar molt ja que, fins a l’aparició de les fibres sintètiques
a partir de mitjan anys 1970, el cordam era un aparell imprescindible de les naus. Domènech va trobar mercat
a l’Estat espanyol, però també va ser una important empresa exportadora, sobretot a Amèrica del Sud. Amb la
marca La Siega, que van enregistrar el 1934, també va fabricar fil per lligar garbes.
El 1911 els Domènech van obtenir permís per construir una nova fàbrica, on es devien traslladar ben aviat, a la
carretera de França, a l’alçada de l‘actual barri de Canyadó, situada entre la via del ferrocarril i el mar. A partir
d’aquell moment van anar mecanitzant la producció i ampliant les construccions. El 1922 van encarregar al
mosaïcista Lluís Bru (col·laborador dels grans arquitectes modernistes i autor dels mosaics del Palau de la
Música) l’execució de dos frisos clàssics i de dos plafons en mosaic que, per encàrrec exprés dels Domènech,
reproduïen el segell de l’empresa: dos peixos capiculats, units per una corda, una imatge de marca que havien
patentat el 1902. Es van col·locar sota la direcció de l’arquitecte Joan Amigó. El mateix equip havia col·locat,
dos anys abans, uns mosaics a la façana de la Corderia Ribó.
El 1923 l’empresa ja apareix com a Societat Anònima. El 1929 hi treballaven unes 95 persones i durant la
República, quan el treball infantil encara era freqüent, a la fàbrica hi funcionava també una escola. El 1936, a
l’inici de la Guerra Civil, els propietaris, els germans Josep i Santiago Domènech Silvestre, van ser
assassinats per incontrolats, fet que va causar una gran commoció a Badalona. En aquest període la fàbrica
va ser col·lectivitzada.
Sembla que l’empresa encara funcionava el 1982, però probablement ja no va trigar gaire a tancar. El 2014 es
van extreure els mosaics de Lluís Bru, que van ser dipositats al Museu, on es conserven, i seguidament es va
enderrocar l’edifici. Una part del solar es va destinar a la pista Àgora per practicar skate.
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Fàbrica i despatx: ctra. de França,
130 - Badalona
Sector: corderia
Dates de funcionament: 1841-1983
aprox. Edifici enderrocat

Josep Domènech Silvestre amb un
nebot seu sostenint una de les cordes
per a vaixells fetes a l’empresa, en una
imatge anterior a 1936.
Desconegut/Museu de Badalona. AI. Col.
Andrés Clarós
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Fotografia anterior a 1910, de quan
la corderia era al carrer de la Mercè.
Desconegut/Museu de Badalona. AI.
Col. Andrés Clarós
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Càbries
Primer quart del segle XX
Fusta i metall
22 x 75,5 x 15 cm; 17,8 X 40,7 X 12,5 cm; 10,5 x 7 cm; 11 x
9 cm; 9,5 x 6,2 cm; 17 x 11,4 x 32.5 cm
MB 10443, MB 2210, MB 2230, MB 10403, MB 12353, MB
10402
Suport per a corda i corda
1900-1925
Fusta i ferro, cànem
77 x 70 x 70 cm; 23 x 32 cm
MB 14645
Bossell i carrells
Primer quart del segle XX
Fusta
14 x 11 x 6,3 cm; 8 x 7,2 cm; 8 x 7,2 cm
MB 12374, MB 12355, MB 1235
Ganxos i corriola
Primer quart del segle XX
Ferro
13 x 4 cm; 10 x 1,5 x 2,5 cm ; 14 x 2,3 x 4 cm; 20 x 7 x 4,5
cm
MB 10408, MB 12365, MB 12362, MB 12358
Bobina, cabdell i troca de fil de cànem
Segle XX
Cànem
16 x 12 cm; 9 x 11,5 cm
Banc amb roda per fer bobina
Primer quart del segle XX
Fusta i ferro
118 x 110,5 x 23 cm; 66 diàmetre x 5 cm
MB 2229
Peces donació de Josep Torrents i de l’Escola del Mar
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CORDERIA
RIBÓ
Es dedicava a la fabricació de filats, cordills i retorts de cànem, fils per pescar (el 1904 va patentar la
marca Media Luna), cordes i eixàrcies. Aquests productes, en especial els caps o cordes per a ús nàutic,
es van utilitzar molt ja que, fins a l’aparició de les fibres sintètiques a mitjan anys 1970, el cordam era un
aparell imprescindible de les naus. Com els altres grans corders de Badalona també van fer fil per lligar
garbes, en aquest cas amb la marca Caballo, patentada el 1933.
L’empresa va començar a funcionar entorn del 1850 al carrer de la Creu, en una casa que la família
utilitzava com a habitatge i per filar-hi i confeccionar xarxes. Tenien, així mateix, un altre espai llogat per
fer-hi corda. Més endavant es van traslladar al carrer de la Mercè, molt a prop de la Corderia Domènech.
El 1911 van absorbir la Corderia Millet i Estapé (originària del Masnou) i es van quedar els terrenys situats
a la carretera de França, cantonada amb el torrent de Vallmajor, a l’actual barri de Canyadó, on van
aixecar una gran fàbrica, novament veïna de la dels Domènech. Aquesta corderia, que el 1917 va
incorporar maquinària adquirida als Estats Units, va arribar a assolir una gran envergadura. El 1929 tenia
uns 287 treballadors.
És un exemple d’indústria autòctona, que va donar continuïtat a l’ofici de corder, practicat tradicionalment
a Badalona per la seva vinculació amb la pesca.
Entre els propietaris, destaca especialment Jaume Ribó Sayol (Badalona 1863-Barcelona 1943), que va
impulsar l’expansió del negoci, convertit en Societat Anònima el 1934, i va portar a terme el procés de
mecanització, així com diverses innovacions i millores tecnològiques. Vinculat al Centre Catalanista Gent
Nova i lligat a l’Orfeó Badaloní, del qual fou mecenes i president honorari, té, des del 1950, un carrer
dedicat al costat de l’antiga fàbrica. A més, el polígon on es troba s’identifica amb el seu cognom.
La fàbrica va tancar als anys 1980. L’edifici, encara dempeus, està destinat a altres usos, i destaca per les
decoracions de la façana, que recorden l’època en què era la corderia: la barana del balcó, els relleus en
forma de cordes i els mosaics, realitzats el 1920 per Lluís Bru (col·laborador dels grans arquitectes
modernistes i autor dels mosaics del Palau de la Música) i col·locats sota la direcció de l’arquitecte Joan
Amigó, tal com faria dos anys després a la Corderia Domènech.
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Fàbrica i despatx: ctra. de França Badalona
Sector: corderia
Dates de funcionament: 1850
aprox.-1985 aprox.
Edifici conservat

Fotografia feta entre 1970 i 1980 on es
veu la façana completa de la corderia
Ribó amb tot el conjunt decoratiu.
Jaume Sacasas/Museu de Badalona. AI.
Fons Jaume Sacasas
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Vista del llarg pati de la Corderia Ribó entre 1912 i 1915.
Germans Sayol. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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Interior de la sala de telers de la corderia de Jaume Ribó, any 1937.
Josep Cortinas/Museu de Badalona. AI. Fons Josep Cortinas

CORDERIA
GARRIGA
Es dedicava a la fabricació de cordes per a la pesca i per a ús nàutic, però també de cordills i fils fets a
partir de sisal i abacà que servien per lligar paquets i garbes, com el que va comercialitzar amb la marca
Las Medallas. Aquests productes eren imprescindibles abans de l’aparició de les fibres sintètiques que va
tenir lloc a partir de mitjan anys 1970. El seu principal mercat era Espanya.
És d’origen molt antic, ja que la seva fundació es remunta al 1723, i és una mostra de la transformació en
gran indústria d’una activitat artesanal que, en el cas de Badalona, va ser força habitual ja que es va
desenvolupar lligada a la pesca.
La Garriga també va ser la primera de les tres grans corderies (les altres són Domènech i Ribó) que es va
establir a l’actual barri de Canyadó. Així, el 1854 Andreu Garriga demanava permís per construir una casa
al que seria el carrer d’Orient i arranjar-hi un local destinat a la fabricació de cordes. Al llarg de la dècada
següent es va anar ampliant amb un magatzem i després, es van tancar més terrenys i fent-hi noves
construccions, de manera que la indústria va acabar ocupant l’àrea compresa entre el ferrocarril, la riera
de Canyadó i el carrer d’Orient. La fàbrica es va començar a mecanitzar a partir de 1910, quan es va
demanar permís per instal·lar-hi electromotors. El 1929 comptava amb 20 treballadors, cosa que la situa
com la més petita, amb diferència, de les tres corderies de la zona, almenys en aquell moment.
El 1924 Andreu Garriga, aleshores propietari de l’empresa, va sol·licitar la construcció de dotze pisos
(projectats pel mestre d’obres Josep Graner Prat), situats al carrer d’Orient, al damunt de la fàbrica, que
havien de ser ocupats per treballadors de la corderia. Alguns encara es conserven i són molt característics
per la decoració de ratpenats, les balustres dels balcons en forma d’àligues o les pinyes que rematen les
xemeneies.
L’empresa era popularment coneguda com a corderia Colom. Sempre va estar en mans de membres de la
família Garriga, encara que no portessin aquest cognom. Va tancar el 1980 a causa de l’aparició de les
fibres sintètiques, però, sobretot, per la competència ferotge que va portar a una guerra de preus i a una
crisi de superproducció.
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Fàbrica: c/ Orient - Badalona
Despatx: passeig Nacional, 96 (actual
Joan de Borbó) - Barcelona
Sector: corderia
Dates de funcionament: 1723-1980
Edifici conservat

Targetes postals de Corderia Andreu Garriga
Litografia J. Casamajó
[1920-1930]
Paper imprès
9 x 14 cm
Museu de Badalona
Vista de les cases del carrer d’Orient i de les
instal·lacions de l’antiga corderia Garriga, any 2008.
Albert Cartagena/Museu de Badalona. AI.
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UNIÓ VIDRIERA D'ESPANYA, SA
La fàbrica, situada entre la carretera de França i la via del
tren, a l’actual barri de Canyadó, es va establir el 1866
com a societat Badia, Grau i Cia. El 1870 es deia Ramon
Pi i Cia., el 1874 Artur Farrés i Cia. i el 1908 Unió Vidriera
d’Espanya, SA, el nom d’una agrupació d’empreses que
reunia els fabricants de cristall i mig vidre de tot l’Estat.
Popularment es coneixia com el Cristall.
Va ser la primera fàbrica d’Espanya que feia articles de
cristall i vidre per a l’enllumenat, a més de vasos, gerres,
ampolles i productes de fantasia en tota classe de colors,
gravats, tallats i decorats. Les peces s’obtenien per la
tècnica del bufat a partir de motlles.
Amb Artur Farrés, l’empresa va créixer molt fins al punt
que el volum de producció, l’any 1880, era de 2.500.000
peces a l’any. El 1883 s’hi va instal·lar el primer telèfon de
Badalona. També va ser Farrés qui, el 1894, va patentar
la imatge de la marca que, de fet, era la que ja utilitzava
Ramon Pi i Cia. el 1872: una copa, una ampolla i un
quinqué dins un cercle, que incloïa la paraula Badalona.
Igualment va ser Farrés qui va reclutar talladors de vidre a
Europa, ja que al país no es trobaven professionals
qualificats. Encara avui, al carrer de Sant Bru, fent
cantonada amb la riera de Canyadó, es poden veure
algunes de les cases que es van construir per a aquests
nouvinguts, i com que molts eren francesos (sobretot
alsacians), la zona es coneixia com la França xica.
En el context de les lluites obreres, cal destacar que just
el 1920, la fàbrica va ser l’escenari de l’assassinat de
Joan Mongay, dirigent sindical, per part de membres del
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Sindicat Lliure. El 1929 l’empresa tenia entorn de 528
treballadors.
Durant molt temps es va mantenir com una de les
indústries més importants de Badalona. Destacada per la
qualitat dels seus productes, era proveïdora de la casa
reial i va elaborar una vaixella per a Alfons XIII,
dissenyada per l’arquitecte modernista Joan Amigó.
També solia ser punt de visita de les autoritats que venien
a Badalona, a les quals se’ls acostumava a regalar algun
objecte fet en aquesta fàbrica (per exemple, el 29 de
gener de 1942, quan va passar per Badalona, Franco va
rebre un centre de cristall tallat amb el seu escut, tot i que
no va visitar l’empresa).
L’any 1984 l’empresa va patir una greu crisi que l’abocava
al tancament, però un grup de treballadors va constituir
una Societat Anònima Laboral, Cristall Badalona, SAL. Va
funcionar al lloc de sempre fins que al juny del 2007 es va
traslladar al barri de Bonavista. Finalment, va tancar el
2014 i va fer donació al Museu dels documents i objectes
amb valor històric que conservava. Mentrestant, havia
començat el procés d’urbanització del gran solar que
havia ocupat la fàbrica durant tants anys al barri de
Canyadó, on es van construir els pisos i espais públics
que s’hi poden veure actualment.

Fàbrica i oficines: ctra. de França Badalona
Despatx: Barcelona
Sector: vidre
Dates de funcionament: 1866-2014
Edifici enderrocat

Un treballador del Cristall fent un
gresol, any 1950.
Desconegut/Museu de Badalona. AI.
Col. Rosa M. Lluís Ibars

Vista de l’interior d’una de les sales amb
forn de la fàbrica, Unió Vidriera d’Espanya
de cap a 1920.
Adolfo Zerkowitz/Museu de Badalona. AI.
Col. Cristall, SAL
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Fotografia anterior a l’any 1906 de les operàries de la
secció de magatzem del Cristall, quan encara es deia
A. Farrés i Cia.
J. Danglà i Cia./Museu de Badalona. AI
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Fotografia anterior a l’any 1906 dels treballadors de
la secció d’embalatge i escriptori del Cristall quan
encara es deia A. Farrés i Cia.
J. Danglà i Cia./Museu de Badalona. AI
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Catàleg de llums de la fàbrica d’Artur Farrés i Cia.
1874-1907
Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
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Acció de 50 pessetes emesa per la
Unió Vidriera d’Espanya, SA
1908
AHBDN

Copes de cristall
Unió Vidriera d'Espanya
1923, 1966 i darrer quart segle XIX
Vidre bufat, tallat i gravat
MB 273, MB 286, MB19073 - 19077,
MB 11484 (Donació Unió Vidriera
d'Espanya i Batimento, SL)
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Globus per a llum
Unió Vidriera d’Espanya
Segle XX
Vidre bufat
8,8 x 19 cm; 20,4 x 14,5 cm; 20 x 16 cm
MB 19069, MB 19070, MB 19071 (Donació Batimento, SL)
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Pinces
Unió Vidriera d'Espanya
Segle XX
Ferro
37,8 x 5,6 cm; 27,5 x 3,7 cm; 27,5 x 3,7 cm; 33,3 x 9,4 cm
MB 19057, MB 19058, MB 19060, MB 1965
Tisores i pinces de polir
Unió Vidriera d'Espanya
Segle XX
Ferro, metall
26 x 10,5 cm; 25,6 x 3,4 cm; 33 x 3,6 cm; 22.5 x 8.5 cm; 27 x 5,6 cm
MB 19055, MB 19059, MB 19061, MB 19064, MB 19067
Motlles, gravadors i ratlladors
Unió Vidriera d'Espanya
Segle XX
Ferro, fusta
10,3 x 9,9 cm; 14,5 x 3,6 cm; 19,5 x 4 cm
MB.19062, MB 19063, MB 19068
(Donació Cristall Badalona, SAL)

Maqueta de ceràmica d’un forn de vidre
Unió Vidriera d’Espanya
Segle XX
Gres, ferro
50 x 50 cm
MB 16065 (Donació Batimento, SL)
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ESTACIÓ DEL FERROCARRIL
L’estació va ser construïda per la Companyia de Camins de Ferro de Barcelona a Mataró. Més endavant
estava enregistrada a nom de TBF (Companyia de Ferrocarrils de Tarragona a Barcelona), empresa
fundada el 1875 per la fusió d’altres companyies. El 1891 TBF es va fusionar amb MZA (Ferrocarrils de
Madrid a Saragossa i Alacant), que fins al 1925 explotà la línia de forma independent com a Xarxa
Catalana de MZA. Els banquers Rothschild tenien interessos en aquesta companyia, com en tindrien
també en la refineria de Deutsch i Cia., establerta a Badalona. Després de la Guerra Civil, l’any 1941,
l’Estat va crear RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles), que va absorbir les altres
companyies.
El pas del ferrocarril per Badalona data de l’any 1848, quan es va inaugurar la línia Barcelona-Mataró, la
primera de la península Ibèrica. L’impacte d’aquest mitjà de transport va ser crucial per a la història de
Badalona ja que, en facilitar les comunicacions, sobretot amb Barcelona, va propiciar que nombroses
indústries s’instal·lessin a la vila, cosa que va desencadenar un gran procés de creixement.
L’edifici de l’estació del 1848 va quedar petit, de manera que se’n va construir un altre, projectat per
l’arquitecte Salvador Soteras, que és el que actualment encara s’utilitza. Al mes de març de 1899 les
obres estaven molt avançades i a principi de juliol ja prestava servei. La rapidesa en la construcció de
ben segur que estava relacionada amb l’interès que s’hi havia pres el director de la companyia MZA,
Eduard Maristany, el nom del qual es va donar aquell mateix any al carrer del Carril.
El 1919, davant les necessitats creixents de les indústries de la zona de ponent de la façana marítima,
es va construir una estació de petita velocitat específica per a mercaderies, entre els actuals carrers de
Monturiol i Sant Lluc, a la zona del barri de la Mora.
Pel que fa a l’estació de passatgers, que està inclosa al catàleg de patrimoni com a Bé Cultural d’Interès
Local, havia tingut un edifici complementari, destinat a lavabos, que es va enderrocar als anys 1990,
quan es va construir el pas soterrani de l’avinguda de Martí Pujol. A més, al final d’aquesta dècada i al
principi dels 2000, es va restaurar l’edifici i es van fer algunes obres en el recinte.
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Plaça de Roca i Pi
Dates d’inici i final: 1848-1899,
1899-en ús
Edifici conservat

El primer edifici de l’estació de
ferrocarril en una fotografia
anterior a 1898.
Desconegut/Museu de Badalona.
Arxiu Josep M. Cuyàs
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L’edifici de l’estació del ferrocarril projectada
per l’arquitecte Salvador Soteras, en ús des
de 1898 i fins a l’actualitat.
Desconegut/Museu de Badalona. Arxiu Josep
M. Cuyàs

Dues fotografies de final dels anys vuitanta de l’estació del tren quan s’hi van dur a terme
diverses obres de reforma, entre les quals l’enderroc de l’edifici de lavabos.
Desconegut/Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament
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VÍDUA DE PALAY
Es dedicava a la fabricació de galetes i estava situada al carrer de Sant Isidre entre Dos de Maig i Colom,
molt a prop del ferrocarril.
El fundador, Pere Palay Pons, era un indiano del Maresme que havia viscut a l’Uruguai, d’on va portar els
coneixements i el sistema de producció industrial, mentre que la maquinària es va importar d’Anglaterra.
Per ser la primera fàbrica de galetes de l’Estat va gaudir del privilegi d’exclusivitat durant 15 anys.
Produïa una gran varietat de galetes per a les postres i també l’anomenada galeta comuna, consumida
habitualment pels mariners quan estaven embarcats. El 1880 va posar a la venda una novetat, la galeta
Marie, que es faria famosa en el futur.
El 1864, en morir el fundador, l’empresa va canviar el nom pel de Vídua de Palay. Més tard es va dir Vídua
de Palay i Moré, i finalment, a la darreria del segle XIX, Fills de Palay. Popularment era coneguda com la
Galeta.
Dels darrers propietaris, els germans Emili i Joaquim Palay, l’últim destacà per la seva activitat política.
Vinculat al partit conservador, va arribar a ser alcalde de Badalona i ho era precisament el 1897, quan la
vila va rebre el títol de ciutat de la reina regent, Maria Cristina. Dotat d’un fort caràcter, és considerat
l’introductor del caciquisme a Badalona. Els seus adversaris polítics de vegades s’hi referien com a
galletero precisament en al·lusió a la fàbrica que tenia.
El negoci va haver de tancar a principi del segle XX a causa de la competència d’altres empreses del
sector.
Posteriorment l’edifici va ser ocupat per una fàbrica de sabons pertanyent a la mateixa família, i el 1936
s’hi va instal·lar Mobba, empresa creada el 1929, coneguda sobretot per la producció de balances. El 1962
Mobba hi va construir una nova edificació que encara es conserva. La fàbrica va tancar entorn del 1996,
però la marca continua existint, vinculada a la societat Mobba Industrial Catalunya, SA, amb seu al carrer
de la Pelleria, 22, al polígon industrial de Bonavista, de Badalona.
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Fàbrica i oficines: c/ Colom, 4-8 - Badalona
Sector: alimentari
Dates de funcionament: 1858-1910 aprox.
Edifici enderrocat

Paper de l’empresa Fills de Palay i Cia. en què es
reprodueixen els edificis de la fàbrica amb accés des
de la via del tren i les medalles aconseguides.
Museu de Badalona. AI.
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DESTIL·LERIES DIANA
Tal com consta a l’etiqueta, va ser fundada el 1882. Els primers anys estava situada al carrer de Sant Miquel,
24 i al de Sant Isidre. Curiosament, l’edifici d’Eduard Maristany on després es traslladaria, situat entre la via
del ferrocarril i la platja fent cantonada amb l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola, també havia estat ocupat per
una destil·leria, Perret, E. Dannaud i Cia., almenys des del 1895.
En un principi, el nom de l’empresa era Garriga i Cia., i tenia al capdavant Miquel Garriga i Josep Costa
Garriga. Produïa anisats i licors, utilitzava la marca España, i era proveïdora de la casa reial ja el 1883.
Va estar en mans de membres de la família Garriga fins entorn del 1910, en què n’era propietari Pere Sabaté.
Aquell mateix any Sabaté va sol·licitar la patent de la coneguda imatge de l’Anís Diana, que mostra la deessa
de perfil, amb l’arc a la mà, a punt de disparar una fletxa, i acompanyada d’un gos. Aquesta composició es va
reproduir en etiquetes i també sobre llauna. Igualment apareixia en un medalló de ceràmica col·locat en una
de les parets exteriors de la fàbrica. Avui dia es pot veure en el pas soterrat de l’avinguda de Sant Ignasi de
Loiola, on es va traslladar quan l’any 1995 es va enderrocar l’edifici.
En època de Pere Sabaté el negoci va prosperar i es va ampliar. Va sol·licitar el reconeixement de diverses
marques, com Gurugú (1910), Mimó (1910), Anís España (que recull la marca inicial, 1911), Ron Sultana
(1911), Ron Cingara (1911), Regina (1916), whisky Red and Green (1917), Lusset (1919), Rum Tirbus (1919),
Nobili (1919), Chateau St. Paul (1919), i Tirbus (sense la paraula rum, 1920).
El 1924, quan Pere Sabaté era alcalde de Badalona, es va retirar del negoci i li va traspassar a Eduard
Garriga Martí, fill d’un matrimoni anterior de la seva dona, Cinta. El cognom fa pensar que, amb tota
probabilitat, Cinta era vídua d’un dels propietaris anteriors de la fàbrica. Pel que fa a Eduard Garriga, va
utilitzar assíduament la marca Diana, i va sol·licitar fer-la servir per a productes diferents de l’anís, com
xarops, aiguardents i licors de tota mena.
Pere Sabaté Curto (1887-1943) va ser molt actiu políticament. Identificat amb la dictadura de Primo de Rivera
i ben relacionat amb les instàncies superiors, va ser alcalde per ordre governativa entre el 1924 i el 1930. Va
basar la seva política en les obres públiques i en l’adulació a les jerarquies del règim, mentre que ell també
rebia, de bon grat, moltes distincions. El 1936, a l’inici de la Guerra Civil, fou empresonat, però va poder fugir i
passar a la zona nacional. Després del conflicte bèl·lic va tornar a Badalona, i el 1940 fou nomenat primer
tinent d’alcalde, per bé que va dimitir poc després.
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Fàbrica i despatx: c/ d’Eduard
Maristany, 99 - Badalona
Sector: alimentació
Dates de funcionament: 1882-1980
aprox.
Edifici enderrocat

Envàs de Crema de Cafè
Destil·leries Diana
Segle XX
Vidre, paper imprès
30 x 9 cm
MB 7685 (Donació Francesca García Almagro)

Etiquetes de diversos productes elaborats a
Destil·leries Diana
1882-1950
Paper imprès cromolitografiat
MB
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Etiqueta de llauna de l’Anís Diana
G. de Andreis, ME/Destil·leries Diana
1920-1930
Llauna litografiada
9 x 8 cm
MB 8959

BOSCH I CIA.
Coneguda com l’Anís del Mono, nom de la marca més popular que
ha produït i l’única que perdura actualment, té els seus orígens en
una petita destil·leria que, ja el 1868, funcionava al carrer de la
Soledat. El 1880, davant les perspectives de creixement, es va
traslladar a un nou edifici, al carrer d’Eduard Maristany, 115, on
encara funciona.
La producció d’anís és un tipus d’indústria autòctona, molt
característica de Badalona, on l’any 1900, per exemple, es
localitzen a la premsa local anuncis de deu marques diferents.
L’Anís del Mono, que es va enregistrar com a marca el 1878, va
tenir molt d’èxit des del principi, i es va vendre als cinc continents
gràcies a la qualitat del producte, però també per tenir una bona
xarxa de representants i un eficaç sistema de distribució. La
presentació, que donava una imatge de qualitat, i les campanyes
publicitàries inicialment innovadores i molt encertades, també hi van
jugar un paper important.
El 1897 moria Josep Bosch, i el seu germà Vicenç (1845-1907) es
feia càrrec del negoci en solitari. Molt emprenedor, aquell mateix
any va convocar un concurs de cartells per anunciar l’Anís del
Mono. Ramon Casas hi va obtenir el primer premi i dos accèssits, i
ben aviat els seus cartells, que mostraven diferents versions d’una
jove xula, alegre i desenfadada acompanyada d’un mico, van
obtenir una gran popularitat.
S’atribueix a Vicenç Bosch la introducció de la característica
ampolla diamantada (inspirada en un flascó de perfum), que encara
avui s’utilitza i que copiarien la major part de les altres marques
d’anisats. També va ser ell qui va obrir una botiga i oficines al carrer
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Fàbrica: c/ Eduard Maristany, 115 - Badalona
Despatx: c/ Mercè, 10 - Barcelona
Sector: alimentació
Dates de funcionament: 1868-en actiu
Edifici conservat

dels Banys Nous, 15, de Barcelona, que el 1905 va traslladar al
carrer de Ferran, 30, on va inaugurar un fastuós establiment d’estil
modernista que s’hi va mantenir, aproximadament, fins a principi de
la dècada de 1920, moment en què van passar les oficines al carrer
de la Mercè, també de Barcelona, que van ser propietat de
l’empresa fins al 1980 (i que només van abandonar temporalment
durant la Guerra Civil).
Pel que fa a l’etiqueta, d’autor desconegut, ha estat molt
controvertida, ja que molts veuen en el mico que s’hi representa un
retrat de Charles Darwin i la interpreten com de tendència
darwinista.
Després de la mort de Vicenç, els seus fills Francesc i Vicenç el van
succeir al capdavant de l’empresa. Van donar un gran impuls al
negoci, que van transformar en Bosch i Cia., i el van centrar
exclusivament en la producció d’Anís del Mono.
La fàbrica va estar en mans de la família Bosch fins que el 1974 la
va adquirir Osborne, SA, que hi va mantenir tot el procés productiu.
L’any 2021, però, hi va deixar únicament l’elaboració de l’oli
essencial i va traslladar la resta del procés al Puerto de Santa
María. Des del 2011 també elabora Aromes de Montserrat per
compte del monestir.
L’edifici, declarat Bé Cultural d’Interès Local, és, conjuntament amb
els de la CACI i la Llauna, l’únic de la zona que es manté
actualment. Conserva espais patrimonials d’un gran valor històric,
com la sala de destil·lació, l’arxiu o el despatx de la gerència. El
Museu de Badalona hi organitza visites guiades des de l’any 2000.

La façana de l’empresa tal com era l’any 1991.
Desconegut/Museu de Badalona. AI. Fons
Ajuntament.

Visita que feren uns cabdills marroquins a la fàbrica
de l’Anís del Mono l’any 1911. El mateix dia, visitaren
altres indústries de la ciutat.
Desconegut/Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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Medalló de l’Anís del Mono
1909-1910
Bronze i fusta
78,5 x 74 x 7,1 cm
Cessió de Distribuidora Osborne (Anís del Mono)

REFINERIA COLONIAL
Aquesta refineria de sucre es va instal·lar el 1865 a Badalona amb el nom de Roget, Fontrodona i
Castelló, tres indianos amb negocis a Matanzas (Cuba). El primer i el tercer havien nascut a Arenys de
Mar, i Fontrodona era de Mataró. La fàbrica obtenia sucre refinat a partir de xarop de canya que
importava de les Antilles, i es comercialitzava en caixes i bocois.
Va ser la primera fàbrica d’aquest tipus establerta a Espanya i, en el seu moment, la sucrera més gran
de l’Estat. Situada al carrer de la Indústria fent cantonada amb l’actual avinguda de Sant Ignasi de
Loiola, la factoria estava formada per un gran edifici principal de planta quadrada i altres d’auxiliars.
També tenia una gran xemeneia, ja que, per obtenir el sucre refinat, utilitzava carbó.
El 1870 es convertí en Fontrodona i Castelló, i el 1883 va canviar de propietaris en ser adquirida per
Trenor i Cia., una empresa valenciana que li va donar el nom de Refineria Colonial de Badalona i en va
renovar la maquinària. El 1898 va passar a ser propietat de La Sucrera del Segre, però la proliferació
d’empreses d’aquest tipus d’àmbit estatal provocà un excés de producció i una baixada dels preus del
sucre. Amb aquesta situació, l’empresa es va integrar el 1903 a la Societat General La Sucrera
d’Espanya fins que va tancar entre els anys 1908 i 1910. Popularment se la va conèixer com el Sucre.
L’edifici va ser ocupat per l’Ateneu Obrer de Badalona, que hi va instal·lar una escola d’arts i oficis que
va funcionar entre 1915 i 1936, però no devia ocupar tot el conjunt ja que el 1930 es van enderrocar les
naus principals. Durant la Guerra Civil, com altres edificis de la zona, l’antiga refineria va quedar
afectada pels freqüents bombardejos de l’aviació italiana feixista amb base a l’illa de Mallorca.
El 1956 s’hi va instal·lar Cristalleries Sant Miquel (que tenia l’origen en l’empresa barcelonina
Cristalleries Lligué, SA), que de seguida va entrar en crisi. Se’n van fer càrrec els treballadors, i l’any
següent, 1957, va passar a anomenar-se Cristalleries Sant Miquel, SCCL. Ja a la dècada dels 2000, la
fàbrica es va traslladar al polígon industrial del Granland i el 2009 es va instal·lar a Rubí després
d’haver-se fusionat amb una altra empresa del mateix sector, però va tancar aquell mateix any.
Actualment l’espai està ocupat per la plaça d’Ernest Lluch, on es conserva la xemeneia de Cristalleries
Sanmiguel, però cap rastre de la refineria.

41

Fàbrica: c/ Indústria, 1 - Badalona
Despatx: c/ Dormició de Sant Francesc
(possiblement actual Dormitori de Sant
Francesc) - Barcelona
Sector: alimentari
Dates de funcionament: 1865-1908/1910
Edifici no conservat

Reproducció d’un gravat que mostra l'interior de la
refineria de sucre Roget, Fontrodona i Castelló.
Desconegut/Museu de Badalona. AI
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CAMPSA
El 1879 Suari i Canals van establir una refineria de petroli al carrer d’Eduard Maristany, entre Sagunt
i, aproximadament, l’actual carrer del Tresmall, passada la via del ferrocarril i arran de mar. Disposava
d’un moll propi per a la descàrrega del cru, que arribava en llaunes o bótes transportades per vaixells.
Va ser una de les primeres refineries de l’Estat.
Amb el temps, la refineria va acabar ocupant els terrenys contigus a la fàbrica de tintes Lorilleux per
la banda de ponent, on hi havia hagut una destil·leria de quitrans anomenada Pere Nicolau i després
Vídua i fills de Pere Nicolau, que va funcionar, aproximadament, entre el 1895 i el 1917. Molts anys
més tard, el1968, també ocuparia els de la mateixa Lorilleux, que es va traslladar aleshores.
El 1882 la firma es deia Ramon Canals i Cia, i pocs anys més tard tenia el nom de Deutsch i Cia. Es
tractava d’una companyia d’origen francès i portava el cognom d’Henri Deutsch de la Meurthe
(1846-1919), important home de negocis, soci dels banquers Rothschild.
Al principi del segle XX, Deutsch va instal·lar la seu central a Barcelona, mentre que la fàbrica de
Badalona adoptava el nom de Refineria Espanyola de Petrolis. Comercialment s’identificava com a
Petróleo Marca el León. El 1925 l’empresa es va transformar en Societat Anònima i el 1927, durant la
dictadura de Primo de Rivera, el ministre de finances, José Calvo Sotelo, la va expropiar a favor del
monopoli estatal CAMPSA (Companyia Arrendatària del Monopoli de Petrolis Societat Anònima). El
1929 tenia uns 40 treballadors.
Aquesta refineria va donar un aspecte característic al litoral badaloní. D’una banda, eren ben visibles
els grans bidons que ocupaven la zona de la platja on es trobava, que, a més, sempre estava bruta
de quitrà. D’altra banda, destacava com a element singular el pantalà, conegut com a pont del petroli,
que s’endinsava al mar perquè els vaixells hi poguessin descarregar el cru. El darrer pont, que encara
es conserva i que en substituïa un d’anterior situat una mica més proper al cantó de Sant Adrià i de
dimensions més reduïdes, es va construir el 1965.
El 1986 l’Ajuntament va negociar amb CAMPSA el desmantellament de les instal·lacions de
Badalona, una notícia ben acollida perquè acabava amb una llarga etapa de contaminació. Tot i així,
un moviment ciutadà va defensar la conservació del pont del petroli, que finalment es va mantenir. El
2003 va passar a ser propietat municipal i el 2009 es va obrir al públic com a zona d’esbarjo. Avui dia
s’ha convertit en un element identificador de la ciutat, i és l’únic testimoni de la refineria que va
funcionar a la zona durant tants anys.
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Fàbrica: c/ Eduard Maristany, 21-25 Badalona
Despatx: passeig de la Duana, 5 - Barcelona
Sector: químic
Dates de funcionament: 1879-1985 aprox.
Conservat el pont del petroli

Els dipòsits de CAMPSA entre 1985 i 1990 just abans que fossin
desmuntats i es recuperés aquest espai per a la ciutat.
Desconegut/Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament
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Fotografia de l’11 de novembre de 1913 quan es va acabar la instal·lació
d’uns dipòsits de petroli, marca El León, de Deutsch i Cia.
Desconegut/Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs

Les instal·lacions de CAMPSA des del pont del petroli, el segon, en una
fotografia feta entre 1945 i 1955.
Desconegut/Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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Un vaixell descarregant petroli a la platja de Badalona. La fotografia és de l’any
1973 quan ja s’havia construït el darrer pont de petroli.
Josep Cortinas/Museu de Badalona. AI. Josep Cortinas

G. DE ANDREIS M.E.
La fàbrica, de capital italià, era una sucursal de l’empresa
Stabilimento Artistico Gottardo de Andreis, fundada el 1860
amb seu a Sampierdarena, prop de Gènova. Es va
instal·lar a Badalona el 1904, i era coneguda popularment
com la Llauna. Estava especialitzada en l’elaboració de
litografies en color i fabricava envasos metàl·lics, cartells i
joguines litografiades.

G. de Andreis Metalgraf Española, que va mantenir una
posició hegemònica durant algunes dècades en l’àmbit
espanyol, distribuïa per tot l’Estat rètols i envasos metàl·lics
litografiats d’una gran varietat de productes (capses de
bombons i de galetes, conserves, envasos d’oli, etc.). Les
planxes de llauna procedien majoritàriament dels grans
forns del País Basc i arribaven en tren.

El 1917 es va fusionar amb una altra empresa, també amb
una important participació de capital italià, i va passar a
denominar-se G. de Andreis Metalgraf Española, SA fins
que va tancar el 1980.

A partir de la dècada dels seixanta la Llauna va entrar en
un període de decadència per diverses raons. D’una banda,
molts productors van crear les seves pròpies plantes
d’envasats per reduir costos. De l’altra, la generalització de
l’ús dels envasos de plàstic va ferir de mort la llauna
litografiada. Els directius de G. de Andreis no van saber
adaptar la producció a la nova realitat i el 1980, coincidint
amb un moment de crisi general, la fàbrica va haver de
tancar.

L’empresa va arribar a ser una de les més grans de
Badalona i la principal productora d’envasos de metall de
tot el país. A la dècada dels anys vint comptava amb prop
de 15 màquines de litografiar, infraestructura que no tenien
gaires empreses del moment. El 1929 tenia uns 950
treballadors. L’any següent es va produir una vaga a la
fàbrica que va ser molt llarga i dura, i que es va saldar amb
la mort, a mans del Sindicat Lliure, d’un obrer del Cristall,
Ramon Bonjorn, líder sindical que havia anat a la Llauna
per donar suport a la vaga.
Durant el conflicte bèl·lic de 1936-1939, amb 965
treballadors, es va transformar en indústria de guerra
controlada per la Comissió d’Indústries de Guerra de la
Generalitat i des de mitjan 1938, pel govern central després
de diverses polèmiques amb la Generalitat.
Com altres indústries i edificis de la zona, durant la Guerra
Civil va ser objecte dels bombardejos de l’aviació feixista
italiana amb base a Mallorca. Un d’aquests atacs, el del dia
30 de juny de 1938, va ser el més mortífer que va patir
Badalona, amb el resultat de 65 morts, 51 ferits greus i 187
ferits lleus, i va afectar també Campsa, Lorilleux, Badrinas,
Cotonifici, Carreras Sojoul, Joan Giró i Cros.
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D’estil modernista, l’edifici és obra de l’arquitecte Joan
Amigó i fou construït en diverses etapes entre els anys
1906 i 1922. Les jàsseres de ferro colat van ser fabricades
per l’empresa badalonina de Fèlix Gallent. Els mosaics de
la façana del carrer d’Eduard Maristany, amb diferents
imatges i escuts, van ser realitzats entre el 1908 i el 1918
per Lluís Bru (que va treballar amb els grans arquitectes
modernistes i és autor dels mosaics del Palau de la
Música). Està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local.
L’edifici va ser adquirit per l’Ajuntament i es va destinar a
allotjar un institut d’ensenyament secundari (anomenat la
Llauna). La reforma va ser portada a terme pels arquitectes
Enric Miralles i Carme Pinós, que van obtenir, per aquest
treball, el premi FAD de Rehabilitació de l’any 1986.

Fàbrica: Indústria, 31 - Badalona
Despatx: Laietana, 12 - Barcelona
Sector: metal·lúrgic
Dates de funcionament: 1904-1980
Edifici conservat

Façana de l’edifici G. de Andreis, M.E. al carrer de la Indústria,
any 1994-1995.
Carme Arisa/Museu de Badalona. AI. Fons Carme Arisa
La façana principal de G. de Andreis situada al carrer
d’Eduard Maristany, cap a 1910. Anys més endavant, aquesta
façana s’ampliaria.
Desconegut/Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
Interior de la sala dels dibuixants de la fàbrica de La Llauna en
una fotografia anterior a la Guerra Civil.
Desconegut/Museu de Badalona. AI. Col. Miquel Soler
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Pedres per imprimir
sobre llauna
G. de Andreis, M.E.
Segle XX
Pedra litogràfica
27 x 22 x 7,5 cm; 18,5 x 25
x 5,5 cm; 32.5 x 24 x 5 cm
MB 14552, MB 14559, MB
14566 (Donació Josep M.
Alsamora Debat)
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Plat publicitari d'El Cafeto
G. de Andreis, M.E.
Primer quart del segle XX
Llauna, cromolitografia
37,7 cm
MB 9309

Envasos de llauna litografiada
G. de Andreis, M.E.
Primera meitat del segle XX
Llauna, cromolitografia
12 x 17,3 x 8 cm; 6 x 23,5 x 12,5 cm
MB 9300, MB 9535
Envasos de llauna litografiada
G. de Andreis, M.E.
Primera meitat del segle XX
Llauna, cromolitografia
12,5 x 23,5 x 7 cm; 4 x 20,8 x 7,2 cm; 19 x 19,7 cm
MB 8826, MB 9319, MB 9400
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LLUÍS YSAMAT, SL
L’empresa va ser fundada el 1862 amb el nom de Bosch, Prat i Cia. Inicialment estava situada
al carrer de Sant Ramon, 13. A principi de la dècada de 1870 ja es localitzava al carrer de la
Indústria, 123, on va anar prosperant i creixent.
Es dedicava a l’adob de diversos tipus de pells i a fabricar cuiros per a corretges de
transmissió i altres productes de pell de bou i vedella. L’any 1929 tenia uns 61 treballadors.
El 1899, any en què va morir el soci Martí Prat, l’empresa va passar a anomenar-se Bosch,
Ysamat i Cia. i el 1910 apareixia a nom de Lluís Ysamat, SL, en al·lusió al propietari, Lluís
Ysamat Lazzoli (de vegades també es troba escrit com a Isamat). El seu cognom és el que
perdurarà i el que es recorda a Badalona, on la fàbrica se solia identificar com a Ca l’Ysamat.
Lluís Ysamat Lazzoli (1872-1947), a banda de ser industrial, va intervenir en la fundació del
Banc de Badalona (creat el 1921 i absorbit pel Banc Central el 1928) i formà part del seu
consell d’administració. També va ser comptador de la Fira de Mostres de Barcelona, membre
i vocal de la Cambra Oficial de Comerç i Navegació així com del Foment del Treball Nacional, i
membre de la Cambra Oficial d’Indústria. Políticament vinculat a la Lliga, va ser diputat
provincial pel districte de Granollers (que incloïa Badalona) el 1909. El 1930, després de la
caiguda de la dictadura de Primo de Rivera, va ser alcalde de Badalona, càrrec que va
mantenir fins a les eleccions d’abril de 1931 que van donar pas a la República. Estava casat
amb Bertila Bosch Costa, filla de Vicenç Bosch Grau, propietari de la fàbrica d’Anís del Mono.
L’empresa va tancar l’any 1992. Posteriorment l’edifici va ser enderrocat i el 2003 s’hi van
construir habitatges.
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Fàbrica: c/ Indústria, 123 - Badalona
Despatx: c/ Princesa, 14 - Barcelona
Sector: adoberia
Dates de funcionament: 1862-1992
Edifici enderrocat

SA AUXILIAR DE
LA INDÚSTRIA
TÈXTIL
Situada molt a prop de la fàbrica d’adoberia Ysamat, al carrer de la Indústria entre els actuals carrers de
Providència i Maria Auxiliadora, aquesta empresa va enregistrar el nom el 1904.
Es dedicava al blanqueig, els aprests, el tenyit i el merceritzat, sobretot de cotó. Va ser la primera fàbrica de
l’Estat que processava aquest material per obtenir-ne sedalina (teixit i fil de cotó). També tractava gènere de
punt, i va idear diversos procediments propis, així com algunes màquines.
Com indica el mateix nom de l’empresa, elaborava materials que servien a la indústria tèxtil, ja es tractés de
fils, tubs de teixit de punt o altres elements que servien per fer ornaments i galons. El 1929 va patentar la
marca Venus per distingir filats i teixits de cotó.
Durant els anys 1920 l’edifici es va ampliar molt i també s’hi van instal·lar diversos electromotors. Les
darreres notícies de la fàbrica són del 1963. L’edifici es va enderrocar i, en el seu lloc, actualment hi ha
habitatges.
Al costat mateix d’aquesta fàbrica se’n localitzava una altra identificada com a Desfilats del Cotó
(Deshilachados del Algodón), que possiblement formava part, també, de SA Auxiliar de la Indústria Textil.
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Fàbrica: Indústria, 125 - Badalona
Despatx: Consell de Cent, 343 Barcelona
Sector: tèxtil
Dates de funcionament: 1904
aprox.-1964 aprox.
Edifici enderrocat

FILLS DE MANUEL
ARQUER
Manuel Arquer va obrir una fàbrica d’articles de plom a Sant Martí de Provençals, a l’últim quart del
segle XIX. A Badalona, les primeres notícies de la fàbrica, aleshores ja anomenada Fills de Manuel
Arquer, són del 1907, quan van demanar permís d’obres a l’Ajuntament per tancar un solar i
construir-hi. La parcel·la estava situada entre els carrers d’Eduard Maristany i d’Indústria, fent
cantonada. Fins al 1909 es van fer diferents intervencions a la fàbrica, incloent-hi la instal·lació
d’un generador de corrent. Aquell mateix any es va iniciar la producció.
Fabricaven llauna, planxes d’acer, planxes primes, planxes d’acer aplomades i planxes d’acer
galvanitzades i ondulades. També elaboraven productes de plom (com tubs i perdigons) i tenien
factories a Barcelona i a València.
El 1916 l’empresa es va integrar en una nova societat anònima mercantil, denominada Metalgraf
Espanyola, que només un any més tard s’uniria amb G. de Andreis.
El 1922, al mateix lloc, es documenta l’empresa Pujol, Carreras i Cia., posteriorment anomenada
Pujol i Cia., i finalment identificada com a Carreras Sojoul. Fabricava tubs, bidons i xapes. El 1929
tenia una cinquantena de treballadors. Durant la Guerra Civil, com altres edificis de la zona, va ser
bombardejada per l’aviació italiana amb base a l’illa de Mallorca.
Actualment la zona està ocupada per habitatges.
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Fàbrica: c/ Eduard Maristany, 212 Badalona
Despatx: Barcelona
Sector: metal·lúrgic
Dates de funcionament: 1909-1910 aprox.
Edifici desaparegut

LORILLEUX I
CIA.
L’empresa de Charles Lorilleux i Cia. va ser fundada el 1818 a França, i el 1888 va instal·lar a
Badalona la seva sucursal d’Espanya. La fàbrica estava situada entre la via del tren i la platja, i
tenia, a una banda, l’Anís del Mono i a l’altra, la refineria de Deutsch i Cia.
Es dedicava a la producció de tintes d’impremta, calcogravat i litografia, i era coneguda
popularment com la Tinta. Va ser la primera empresa d’aquest sector establerta a Catalunya, i
durant anys va gaudir d’un veritable monopoli. Fins al principi del segle XX pràcticament tota la
premsa espanyola utilitzava les tintes fabricades a Badalona.
Va tenir un paper destacat en el desenvolupament de les arts gràfiques al nostre país, ja que
elaborava tintes d’una gran qualitat amb les quals es van imprimir, per exemple, la major part de
cartells modernistes, incloent-hi els de les famoses xules creades per Ramon Casas per anunciar
l’Anís del Mono.
Una altra vinculació amb el modernisme la trobem a la casa Pavillard (avinguda de Martí Pujol, 25),
projectada per l’arquitecte Joan Amigó, que es va construir precisament perquè servís d’habitatge a
Enric Pavillard, gerent de l’empresa.
El 1929 la fàbrica tenia uns 42 treballadors, però va créixer molt. El 1968 l’empresa va construir
una nou edifici al carrer de Velázquez, 25, al barri de Manresà, on encara funciona. Amb el temps
ha tingut diferents denominacions, com Lorilleux Lefranc Española, SA; Lorilleux Internacional;
Coates Lorilleux, SA, i actualment funciona amb el nom de Sun Chemical, SA.
Lorilleux també fabricava pintures i a principi del segle XX, amb altres socis, va crear una empresa
dedicada a la producció de vernissos, pintures i esmalts, Establiments LCH, SA (després
anomenada Lory), que també es va instal·lar a Badalona, al carrer de Miquel Servet, 271-273.
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Fàbrica: c/ Eduard Maristany, 147 - Badalona
Despatx: Corts, 653 - Barcelona
Sector: químic
Dates de funcionament: 1888-en actiu
Edifici enderrocat

Full de calendari de l’empresa Ch. Lorilleux &
Cia.
Guillaume Dubufe/Ch. Lorilleux & Cia.
1894
Paper imprès cromolitografiat
65,9 x 26,9 cm
MB 10362
Fulls de calendari de l’empresa Ch. Lorilleux
& Cia.
Alfons Mucha/Ch. Lorilleux & Cia.
1894
Paper imprès cromolitografiat
32,3 x 25,5 cm
MB 16726, MB 16729

Quadre de medalles de
l’empresa Ch. Lorilleux & Cia.
Ch. Massonnet
1899
Marc de fusta i vidre, cartró i
metall
92,5 x 79,3 x 6,5 cm
MB 13387 (Donació Sun
Chemical, SA)
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Les instal·lacions de l’empresa Ch. Lorilleux i Cia.,
després que fossin afectades per un cicló el 15 de juny de
1892.
R. de Valeros/Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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Treballadors de la fàbrica de tintes
Ch. Lorilleux i Cia., a la dècada de
1920.
Germans Sayol/Museu de Badalona.
Arxiu Josep M. Cuyàs
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Visita dels participants al Primer Congrés Nacional de les
Arts del Llibre, que tingué lloc a Barcelona a final de l’any
1911, a les instal·lacions de la fàbrica Ch. Lorilleux i Cia.
Germans Sayol/Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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CACI
Situada al carrer d’Eduard Maristany, actualment no es conserva tot el conjunt que hi havia, format
per diferents edificacions i estructures on es fabricava midó a partir d’arròs i s’obtenien olis
vegetals. Sí que es manté, però, l’edifici principal, l’únic de la zona que s’hi pot veure actualment, a
més del d’Anís del Mono i el de la Llauna.
L’empresa era propietat de Deutsch i Cia., que tenia també la refineria de petroli que hi havia a
poca distància. Era d’origen francès i portava el cognom d’Henri Deutsch de la Meurthe
(1846-1919), important home de negocis francès, soci dels banquers Rothschild.
L’edifici que avui es conserva va ser construït a partir dels plànols del mestre d’obres Jaume Botey
el 1899, tot i que l’aplicació d’alguns elements estructurals innovadors sembla indicar que hi va
intervenir algun arquitecte o enginyer francès, probablement vinculat a la mateixa companyia.
Durant la Guerra Civil, com altres fàbriques i edificis de la zona, aquesta indústria va patir els
bombardeigs de l’aviació feixista italiana amb base a l’illa de Mallorca.
La fàbrica, que va continuar essent propietat de Deutsch i Cia. durant molts anys, comercialitzava
el midó que produïa amb la marca El León. Amb el temps, es va anomenar Societat Anònima
Marca El León i, més tard, va prendre el nom de Companyia Auxiliar per al Comerç i la Indústria,
les sigles del qual, CACI, han perdurat fins als nostres dies i actualment identifiquen l’edifici. Era
coneguda popularment com el Coco (els cocos eren una de les primeres matèries que s'utilitzaven
per obtenir olis vegetals), i va tancar cap a principi de la dècada de 1970.
L’any 2010 es va portar a terme la rehabilitació de l’edifici, que havia de ser la seu del Museu del
Còmic i la Il·lustració, però el projecte no va tirar endavant i actualment encara es troba en desús.
Segons les darreres notícies, acollirà un nou centre de recerca tecnològica de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
A l’alçada de l’edifici es pot veure un pont elevat per a vianants que creua la via. És igual que el
que hi havia hagut davant l’estació de petita velocitat, ara desapareguda com aquell mateix pont.
Tots dos van ser projectats per Juli Batllevell, arquitecte municipal, i per l’enginyer Basili
Beamonte, i es van inaugurar el 25 de març de 1912.
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Fàbrica: c/ Eduard Maristany, 183-191 - Badalona
Despatx: passeig de la Duana, 5 - Barcelona
Sector: químic
Dates de funcionament: 1899-1970 aprox.
Edifici conservat

CACI. Casota marró
Xavier Rodés
1995-1997
Oli sobre tela
54 x 73 cm
MB 371
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Títol de premi de l’exposició
d’indústries de Madrid
1907
Paper imprès, tinta
56,6 x 70,8 cm
Cessió Reactivació Badalona,
SA

Quadre de medalles de l’empresa
Deutsch i Cia.
Le Medaillier
1899
Marc de fusta i vidre, cartró i metall
92,5 x 79, 3 x 6,5 cm
MB 19056 (Donació Rebasa, SA)

Vista general de les instal·lacions de
la CACI, ja en desús, l’any 2003.
Josep Ignasi Oms/Museu de Badalona.
AI
Factura i document de
correspondència de Deutsch i Cia.
1909 i 1915
AHBDN

L’edifici de la CACI, des de la
platja, l’any 1990, ja en desús,
abans que s’iniciessin les diverses
actuacions urbanístiques i obres
que van transformar totalment
aquell tram del litoral.
Desconegut/Museu de Badalona. AI.
Fons Ajuntament
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CARLES LE
BOEUF
L’empresa es dedicava a l’adoberia de pells i a la fabricació de xarols per a calçat, equips militars,
guarniments, selles i construcció de carruatges. Després també va fer imitacions de pell per a paraigües,
baguls i maletes. La imatge de la marca era, almenys a partir de 1910, la figura d’un lleó que mossega un
tros de cuir on es podien llegir les inicials CLB. Popularment era coneguda com el Xarol.
Situada al carrer de la Indústria, 199, era, a Badalona, la fàbrica més antiga del seu sector. Va ser fundada
el 1840, abans, per tant, de la inauguració de la línia del ferrocarril (1848), pel francès Pierre Vigneaux, a qui
va succeir el seu nebot, nascut a París, Carles Le Boeuf, ja que el seu fill havia mort prematurament.
Carles Le Boeuf (1841-1900) va ampliar la fàbrica, va obrir nous mercats, i el 1882 va ser nomenat
proveïdor oficial de la casa reial. Va obtenir diverses distincions, entre les quals destaquen les dues
medalles d’or de l’Exposició Industrial de Madrid (1850) i la de l’Exposició Universal de Barcelona (1888).
Després, l’empresa va anar variant la denominació segons el responsables que se’n feien càrrec. El 1902
s’identificava com a Successors de Carles Le Boeuf; el 1929, data en què tenia uns 58 treballadors, anava a
nom d’Andreu Le Boeuf; i el 1945 es va enregistrar a nom de Pere Le Boeuf Perrier, denominació que
sembla que es va mantenir fins a mitjan anys 1970, en què es va crear Le Boeuf, SA. Un dels membres de
la família, Carles Le Boeuf Perrier (1905-1941), va morir a causa d’un incendi a la fàbrica que també va
costar la vida a tres obrers.
Durant la Guerra Civil, com altres edificis de la zona, aquesta indústria va patir els bombardeigs de l’aviació
feixista italiana amb base a l’illa de Mallorca.
Com a fàbrica de xarols, Le Boeuf va ser una empresa pionera i la més important de l’Estat. Es va mantenir
activa fins a l’any 1978. Més endavant l’edifici va servir de magatzem de peces del Museu fins que el 2002
es van traslladar perquè se’n pogués portar a terme l’enderroc. Actualment el solar està ocupat per la plaça
del Vaixell Maria Assumpta que conserva in situ la xemeneia de la indústria que hi havia hagut.
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Fàbrica: c/ Indústria, 199 - Badalona
Despatx: c/ Ample, 24 - Barcelona
Sector: adoberia
Dates de funcionament: 1840-1978
Es conserva la xemeneia

La xemeneia que hi havia a l’adoberia de pells i fàbrica de
xarols de Carles Le Boeuf, l’any 1990, quan l’empresa ja
estava tancada. La xemeneia s’ha conservat in situ, a
l’actual plaça del Vaixell Maria Assumpta.
Arnald Lícer/Museu de Badalona. AI Col. Arnald Lícer
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Mostraris de cuirs Le Boeuf, SA
Segona meitat del segle XX
Cuiro/pell tintada, metall i paper imprès
3 x 9 x 1,5 cm; 3 x 9 x 1,8 cm; 3,5 x 8,5 x 1,8 cm; 21 x 20 cm
MB 15696, MB 15697, MB 15698, MB 15699
Segells de Xarols Carles Le Boeuf i Pere Le Boeuf Perrier
Primera meitat del segle XX
Goma i fusta
5,5 x 10,3 x 0,8 cm; 5,5 x 10,3 x 0,8 cm
MB 15715, MB 15716
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COTONIFICI DE BADALONA
Al lloc on es va instal·lar aquesta fàbrica, n’hi havia
hagut una altra, Blanqueig de Pere Serret, fundada el
1875. Tres anys més tard, el 1878, apareixia a nom de
Nebots de Pere Serret, i més endavant, el 1890, Juli
Caillot (o Coillet) va llogar l’edifici per instal·lar-hi una
indústria de productes químics i extractes minerals que
feia 35 anys que funcionava al Clot. Els terrenys es van
acabar venent a la família Lee, que hi va instal·lar el
Cotonifici.

usos sanitaris i cosmètics, gases higièniques,
compreses, bolquers i mocadors. Igualment va patentar
maquinària i altres productes generalment relacionats
amb l’ús de les fibres de cotó.

El 1906 Teòfil Lee Wyss, de 19 anys, i Rodolf Durst van
arribar a Badalona en representació de Cotonificio
Cornigliano Ligure, fàbrica d’origen italià que existia des
del 1875 i tenia la seu a Gènova. Venien a obrir una
sucursal a la ciutat, on van llogar un edifici al carrer de
la Indústria, 253. Pocs anys més tard, el 1914, Teòfil
Lee Wyss i Artur Scweiger creaven Cotonifici de
Badalona.

Utilitzava el logotip amb les inicials CB, però no va ser
fins al 1972 que va sol·licitar el registre del logo que li
va ser més característic, consistent en un disseny molt
depurat fet a partir de les mateixes inicials. Aquesta
imatge també va servir de base per al logotip de
l’empresa immobiliària Cotonifici Canal, que porta a
terme la urbanització de la zona on hi havia la fàbrica.

Situada entre els carrers d’Eduard Maristany i de la
Indústria, la fàbrica, que acabaria ocupant un solar
immens, es va expandir de la mà de Teòfil Lee Wyss, i
després de Robert Lee, el seu nebot. Amb el temps, ja
entrada la segona meitat del segle XX, el creixement
arribaria a incloure uns terrenys a la banda de
muntanya del carrer de la Indústria, on l’edificació que
s’hi va fer s’unia amb la de l’altre costat mitjançant un
pas elevat cobert.
Es dedicava a la regeneració del cotó provinent de les
fàbriques de filatures i teixits i elaborava filats de cotó
per a la neteja de maquinària. També feia cotó per a
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El 1929 tenia entorn de 215 treballadors. Durant la
Guerra Civil, com altres fàbriques i edificis de la zona,
va patir els bombardeigs de l’aviació feixista italiana
amb base a l’illa de Mallorca.

Als anys 1970-1980 l’empresa va patrocinar l’equip de
bàsquet, conegut aleshores com el Coto, que era una
secció del Círcol Catòlic, important entitat badalonina.
Va ser un equip notable, que va arribar a jugar a
primera divisió, i malgrat que no va aconseguir cap títol
important, va destacar per la seva regularitat.
El 1988 el grup francès Tempo Sanys va adquirir el
Cotonifici i els terrenys de Badalona, propietat de la
família Lee, van ser objecte d’una gran operació
immobiliària, que encara s’està portant a terme,
promoguda per la mateixa família.

Fàbrica: c/ Indústria, 274 - Badalona
Despatx: passeig d’Isabel II, 13 Barcelona
Sector: tèxtil
Dates de funcionament: 1906-1988
Edifici no conservat

Vista aèria de les instal·lacions de
l’empresa Cotonifici de Badalona, SA
feta, segurament, a la dècada dels
anys trenta del segle XX. La fàbrica
que hi ha a la dreta del Cotonifici és
la de Carles Le Boeuf i s’hi veuen
pells assecant-se.
Desconegut/Museu de Badalona. AI.
Fons Cotonifici de Badalona

L’accés de la via de tren a l’interior de les
instal·lacions de la fàbrica del Cotonifici,
entre els anys 1925 i 1927.
Joan Padrós/Museu de Badalona. AI. Fons
Padrós Fornaguera
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Paquet de fil de cotó
Cotonifici de Badalona, SA
1940-1970
Fil de cotó, paper imprès
20 x 9 cm
MB 18802 (Donació Roberto Lee Aklin)

Paquet de bena de gasa
Cotonifici de Badalona, SA
1940-1970
Fil de cotó, paper imprès
5 x 2 x 2,5 cm
MB 16712 (Donació Francesc Sevillano i Pepita Vives)
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BADRINAS, SA
Es dedicava a fer quitrà per a pavimentació brea, i derivats com benzol o benzè (un
dissolvent i reactiu), fenol i productes desinfectants. Estava situada entre els carrers d’Eduard
Maristany i Indústria, al costat del Cotonifici.
La societat anava a nom de Pau Cuadreny fins que el 1923 va passar a Benito Badrinas. La
denominació, el 1927, era Benito Badrinas. Subproductes del quitrà. El 1929 tenia una
cinquantena de treballadors. Posteriorment es va dir Fills de Benito Badrinas i, finalment,
Badrinas, SA. Almenys fins al 1965 va tenir també una fàbrica a Montgat, al barri de les
Mallorquines, al costat de Casamitjana Mensa.
Durant la Guerra Civil la fàbrica, com altres edificis de la zona, va patir els bombardeigs de
l’aviació feixista italiana amb base a l’illa de Mallorca, que van causar-hi algunes destrosses.
L’empresa va saltar, tristament, a l’actualitat pel greu incendi que va patir el 14 de març de
1960, a conseqüència del qual dos treballadors van resultar ferits de gravetat, i un d’ells va
morir. El foc va afectar una nau i el magatzem, i va arribar a ser molt perillós pel fet que hi
havia una gran quantitat de benzol, un material molt inflamable. Hi van intervenir els bombers
de Badalona i de Barcelona, alguns dels quals van patir ferides lleus.
El lloc on estava situada està actualment ocupat per l’escola Badalona Port.
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Fàbrica i despatx: c/ Indústria, 287
Sector: químic
Dates de funcionament: 1923-1980 aprox.
Edifici no conservat

VIDRIERA ESPANYOLA
DE COSTA I FLORIT I CIA.
Es dedicava a la fabricació de vidre, sobretot de l’anomenat vidre negre, més gruixut i brillant i
també menys refinat que el cristall. S’hi elaboraven ampolles, garrafes i bombones fetes en
vidre bufat a partir d’un motlle.
Les primeres notícies de l’empresa a Badalona són del 1902. El 1903 es tancaven els
terrenys contigus a la fàbrica entre els carrers de la Indústria i d’Eduard Maristany, cantonada
amb el de Ponent, i també es va ampliar la construcció, tal com s’aniria fent en anys
successius. El 1929 tenia uns 270 treballadors. L’empresa estava organitzada com a Societat
en Comandita.
El 1934 Costa i Florit va ser adquirida per Vidrieria Badalonesa, SA, va adoptar aquesta
denominació i marcava les peces amb les inicials VB. Va tancar el 1969. Popularment era
coneguda com el Vidre.
En aquesta fàbrica hi va treballar Joan Peiró i Belis (Barcelona 1887-Paterna 1942),
anarcosindicalista que precisament va iniciar la militància a Badalona, mentre estava a Costa,
Florit i Cia. Va ser un dels fundadors de la Federació Local de Societats Obreres (1915) i del
seu òrgan de premsa, La Colmena Obrera. També fou redactor i director de la revista El Vidrio
i un dels organitzadors de la Federació Espanyola de Vidriers i Cristallers. Secretari del
comitè nacional de la CNT (1922, 1928-1929), va mantenir bones relacions amb els
republicans catalanistes i fou l’inspirador del Manifest dels trenta (1931). En esclatar la
Guerra Civil, com a membre del comitè local antifeixista de Mataró, denuncià els actes de
violència comesos en aquelles dates, i poc després va passar a formar part del govern com a
ministre d’Indústria (1936-1937). Exiliat a França el 1939, fou detingut per la Gestapo el 1940
i lliurat a les autoritats espanyoles. Empresonat a València, se’l condemnà a mort i va ser
afusellat el 24 de juliol de 1942.
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Fàbrica: c/ Eduard Maristany, 30 Badalona
Despatx: passeig de la Duana, 5-1r Barcelona
Sector: vidre
Dates de funcionament: 1902-1969

Plànol de la Llicència d’obres per
aixecar una xemeneia a la fàbrica
Costa i Florit i Cia.
1927
Arquitecte: Joan Padrós Fornaguera
(Badalona, 1901-1966)
AHBDN. Fons Ajuntament de Badalona

La xemeneia de la Vidrieria
Espanyola de Costa i Florit en un
moment en què s’estava reparant.
Desconegut/Museu de Badalona.
Arxiu Josep M. Cuyàs
Des del pont elevat que creua la via
del tren, inaugurat el 25 de març de
1912, una vista de l’edifici de
Vidrieria Badalonesa, SA feta a
mitjan anys cinquanta.
Josep Cortinas/Museu de Badalona.
AI. Fons Josep Cortinas
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Bombones/garrafes de vidre de 20
i 100 litres
Vidriera Badalonesa, SA
1929, 1930-1967
Vidre bufat
72 x 53,5 cm, 49 x 35 cm
MB 18075, MB 18076 (Donació
Josep Estruch)
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Bombona/garrafa de vidre de 4 litres
Vidriera Badalonesa, SA
1930-1967
Vidre bufat
32 x 22 cm
MB 18077 (Donació Josep Estruch)

SA CROS
Es dedicava a la producció d’àcid sulfúric, base dels àcids
clorhídric, nítric i acètic, i també de sulfat de coure i ferro, així com
a l’obtenció de diversos productes destinats a altres indústries i
fertilitzants per a l'agricultura.
El 1875 Amadeu Cros, d’una família d’origen francès, va traslladar
a Badalona la fàbrica que tenia a Sants i la situà al carrer d’Eduard
Maristany, on va acabar ocupant dues parcel·les immenses a
banda i banda de la línia del ferrocarril.
La comercialització dels fertilitzants en el mercat agrícola espanyol
impulsà l’empresa cap a la producció i venda, fonamentalment,
d’aquest producte. L’expansió del negoci explica la transformació,
el 1904, en Societat Anònima. Justament un dels socis fundadors
de la SA fou Eduard Maristany, que en va ser president entre els
anys 1916 i 1936. Estava vinculat a la companyia del ferrocarril
MZA (Madrid, Saragossa, Alacant), de la qual va ser gerent (1899) i
director general (1908) i en la qual tenien interessos els banquers
Rothschild. Sens dubte les millores en la xarxa ferroviària a
Badalona, que van beneficiar tant la Cros com altres indústries, van
tenir molt a veure amb la influència de Maristany. També cal
esmentar que la Cros disposava d’un pas subterrani que permetia
creuar la via.
La Cros va acabar essent la fàbrica més gran de Badalona, tant en
superfície com en nombre de treballadors, i en el procés d’expansió
que va experimentar, va incorporar els terrenys de l’empresa M. i
R. Tey, Societat en Comandita, una destil·leria de quitrà que va
funcionar des del 1907 fins a final dels anys vint o principi dels
trenta. Tot indica que també acabaria incorporant l’espai de la
fàbrica Societat Espanyola de Caixes Alambrades que va funcionar
molt a prop de Tey entre el 1911 i la dècada de 1920.
El 1918 una vaga a la Cros va tenir conseqüències tràgiques. Els
treballadors reivindicaven la jornada de 40 hores i millores salarials.
El 26 d’agost, alguns obreres es van concentrar a la plaça de la
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Vila, on l’alcalde Jaume Martí Cabot, des del balcó, es va
comprometre a implicar l’Ajuntament perquè fes de mitjancer. Però
poc després, i sense motiu aparent, la Guàrdia Civil, que vigilava
l’espai, va començar a disparar, i va causar la mort de quatre
persones i més de cinquanta ferits. El fet va provocar la dimissió
del consistori, i es va produir un buit de poder fins que els regidors
de la Lliga van decidir tornar a les seves funcions.
El 1929 l’empresa tenia un miler de treballadors. Durant la Guerra
Civil va ser confiscada per la Comissió d’Indústries de Guerra de la
Generalitat fins que a l’octubre de 1937 va quedar en mans del
Ministeri de Defensa Nacional. Es va adaptar a la fabricació de
productes estratègics per fer front al conflicte, però va patir molts
problemes de proveïments. Com altres fàbriques i edificis de la
zona, va ser un objectiu freqüent dels bombardejos de l’aviació
feixista italiana amb base a Mallorca.
Les instal·lacions de Badalona eren molt grans i complexes. A més
dels edificis de la fàbrica, hi havia hagut escola, pistes esportives
(Pompeu Fabra hi anava a jugar a tennis) i habitatges.
L’empresa tenia diverses seus, i durant la postguerra es va
transformar en la primera indústria química catalana i en una de les
primeres de l’Estat. El 1976 va tenir pèrdues per primer cop, i entre
els anys 1982 i 1986, a conseqüència dels resultats negatius, es
van tancar diverses plantes. Justament a causa de les pèrdues, la
fàbrica de Badalona va haver de tancar el 1987. Els terrenys que
ocupava, després de passar per un costós procés de
descontaminació, van ser ocupats pel port, pisos i naus industrials.

Fàbrica: Eduard Maristany, 237
- Badalona
Despatx: Passeig de Gràcia, 56
- Barcelona
Sector: químic
Dates de funcionament:
1875-1987
Conjunt d’edificis enderrocats
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Reproducció impresa d’una pintura de
la fàbrica de la SA Cros de Badalona
1930
AHBDN. Donació Miquel Muñoz
Fernández
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La destil·leria de quitrà M. i R. Tey al febrer de
1908 quan va patir un incendi que va afectar
bona part de les instal·lacions. L’empresa va
continuar activa fins als anys trenta. Els
terrenys d’aquesta fàbrica, anys més tard,
acabarien essent part dels de la SA Cros.
Germans Sayol/Museu de Badalona. Arxiu Josep
M. Cuyàs
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ESTACIÓ
DE PETITA
VELOCITAT
Era una estació de mercaderies i estava destinada especialment a les indústries de la
zona per tal que poguessin rebre les primeres matèries que necessitaven i expedir
després les elaborades.
Es va inaugurar el 1919 i estava situada just al costat de la SA Cros, la fàbrica més
gran i més important de Badalona. Cal tenir en compte que Eduard Maristany,
aleshores director general de la companya del ferrocarril MZA (Madrid, Saragossa
Alacant), vinculada a la família Rothschild, havia estat un dels fundadors de la
Societat Anònima Cros el 1904, i en seria president entre els anys 1916 i 1936.
Es tractava d’un conjunt de construccions format per un seguit de naus i molls per a
les mercaderies amb un sistema de vies que es comunicaven directament amb les
fàbriques de la zona.
Pel que fa a l’estació pròpiament dita, era similar a la de passatgers però més petita, i
havia estat projectada pel mateix arquitecte, Salvador Soteras. Estava catalogada
com a Bé Cultural d’Interès Local, però el 1998 va quedar afectada pel projecte del
port. D’altra banda, a l’agost del 2000 va patir un incendi que pràcticament la va
destruir. Actualment al lloc que ocupava hi ha un solar.
A l’alçada de l’estació hi havia un pont elevat per a vianants que creuava la via i que
va ser enderrocat. Era igual que el que encara es conserva a l’alçada de la CACI. Tots
dos van ser projectats per Juli Batllevell, arquitecte municipal, i per l’enginyer Basili
Beamonte, i es van inaugurar el 25 de març de 1912.
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c/ Indústria entre c/ Monturiol i c/ Sant Lluc
Sector: circulació de mercaderies
Dates de funcionament: 1919-últim quart segle XX
Edificis enderrocats

Dues imatges de l’estació de mercaderies, coneguda com de petita
velocitat, una de l’any 1953 en ple rendiment, i l’altra de la dècada de
1990-2000, quan ja no funcionava.
Josep Cortinas/Museu de Badalona. AI. Fons Josep Cortinas
Desconegut/Museu de Badalona. AI.
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Vista del conjunt de la zona de l’estació de
mercaderies a final dels anys vint, just quan
començava a estar a ple rendiment.
Casa Riera/Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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UNIÓ
ESPANYOLA
D'EXPLOSIUS
Al lloc que ocupava aquesta fàbrica, al carrer d’Eduard Maristany, entre la Cros i La
Productora del Bòrax, el 1894 se n’hi documenta una d’anterior dedicada als productes
químics, anomenada Molina Societat en Comandita.
Les darreres notícies d’aquesta empresa són de principi del segle XX. Va ser l’any 1928
que, al mateix lloc, s’hi trobava Unió Espanyola d’Explosius, una fàbrica de productes
químics, adobs minerals i glicerina, formada per diferents instal·lacions. El 1929 tenia uns
36 treballadors.
El 1936, en iniciar-se la Guerra Civil, va ser la fàbrica número 1 creada per la Comissió
d’Indústries de Guerra, i va passar a ser propietat directa de la Generalitat. Produïa
octanol, que s’utilitzava per al combustible dels avions. També en aquest període s’hi van
fer intervencions i s’hi va portar maquinària per habilitar-la per a la producció de tetraetil
de plom, necessari igualment com a combustible per a l’aviació. Diferents problemes,
entre els quals la falta de fluid elèctric, van fer que la productivitat no fos l’esperada ni
proporcional a l’esforç que s’hi havia fet.
Aquesta fàbrica, igual que altres edificis de la zona, va patir els bombardejos de l’aviació
feixista italiana amb base a l’illa de Mallorca.
A finals del segle XX, al lloc d’aquesta empresa, hi havia una fàbrica anomenada SICI. A
final de la dècada de 1990 o a principi dels anys 2000, l’edifici es va enderrocar per
construir-hi pisos, vinculats al projecte del port.
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Fàbrica: c/ Eduard Maristany, 355
Despatx: Barcelona
Sector: químic
Dates de funcionament: 1925
aprox.-1985 aprox.
Edifici no conservat

Vista aèria de la zona industrial del sud-oest de
Badalona, any 1974.
Extret del llibre: Incidencias revisión plan comarcal en la
industria de Badalona
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LA PRODUCTORA DE BÒRAX I
ARTICLES QUÍMICS, SA
Ocupava el lloc d’una fàbrica anterior, La Catalana de Productes Químics, que es documenta
a Badalona entre els anys 1901 i aproximadament 1917, lligada al poderós industrial i
banquer català, que fou alcalde de Barcelona, Manuel Girona Agrafel i a la seva família, que
també tenien interessos en explotacions mineres.
Situada a l’extrem del carrer d’Eduard Maristany més proper a Sant Adrià de Besòs, es
dedicava al tractament de minerals.
El 1922, al mateix lloc on hi havia hagut La Catalana de Productes Químics, s’hi va instal·lar
La Productora del Bòrax, filial d’una empresa americana. A l’Estat espanyol no hi havia
aleshores cap fàbrica dedicada a la producció de bòrax i àcid bòric. Aquests materials
s’utilitzaven per als adobats de pell, en l’esmaltat de bateries de cuina, terrissa, porcellana,
soldadures de ferro i altres metalls, i també per a les operacions de blanquejar i tenyir. Pocs
anys després de la fundació, va ampliar la producció amb àcid tartàric.
L’empresa havia disposat de serveis mèdic, farmacèutic i escolar. El 1929 tenia uns 90
treballadors.
És molt probable que passés a estar sota el control de la Comissió d’Indústries de Guerra
durant el conflicte bèl·lic de 1936-1939, tot i que no està documentat. En aquest període,
igual que altres fàbriques i edificis de la zona, va patir els bombardejos de l’aviació feixista
italiana amb base a l’illa de Mallorca.
La fàbrica de Badalona va tancar el 1989 i l’edifici va ser enderrocat aquell mateix any. La
producció, però, va continuar a la població de Nules, Castelló, on l’empresa encara funciona
amb el nom de Bòrax España, SA.
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Fàbrica: Eduard Maristany, 395-397 - Badalona
Despatx: Pablo Iglesias, 56 - Barcelona
Sector: químic
Dates de funcionament: 1922-1990 aprox.
Edifici no conservat

Vista aèria general dels edificis i instal·lacions de La Productora
del Bòrax –també de la Unió Espanyola d’Explosius-, de final dels
anys setanta o primers anys vuitanta, just abans que tanquessin
totes les empreses que s’hi veuen.
Desconegut/Museu de Badalona. AI. Fons Revista de Badalona
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ENERGIA ELÈCTRICA DE
CATALUNYA
Es dedicava, com el seu nom indica, a la producció d’electricitat, i era una de les centrals de
l’empresa Energia Elèctrica de Catalunya, SA, fundada el 1911.
Les obres de Badalona es van començar a l’abril de 1912 i la central es va connectar a la xarxa
el 23 de març de 1913. Tenia quatre xemeneies de 60 m d’alçada, que li donaven un aspecte
molt característic. La captació d’aigua per a la condensació es feia mitjançant quatre
canonades de ferro colat sostingudes per una estacada de formigó, que s’endinsava 150
metres al mar.
Després de la Primera Guerra Mundial, va restar gairebé inactiva, però el 1923 es van renovar
les instal·lacions. Aquell mateix any, la central va ser adquirida per Barcelona Traction,
coneguda com la Canadenca.
Va tenir un important paper en la distribució d’energia elèctrica a Barcelona i, com les fàbriques
de la zona, durant la Guerra Civil, va patir bombardejos de l’aviació feixista italiana amb base a
Mallorca. Va ser especialment greu el del 13 de novembre de 1938, que va provocar 17 morts.
El 1948 Barcelona Traction va ser declarada en fallida i, en una controvertida operació, la
recent creada Forces Elèctriques de Catalunya, SA (FECSA) es va quedar tots els seus béns i
drets, incloent-hi la tèrmica de Badalona-Sant Adrià de Besòs. El 1954 la central va cessar
l’activitat. Fecsa la va reemplaçar per una de nova, situada a la parcel·la contigua al nord, la
central Badalona I, que va entrar en funcionament el 1957. També va enderrocar les
instal·lacions antigues. El 1965 es va posar en marxa un segon bloc, Badalona II, situat a Sant
Adrià. La central va deixar de funcionar completament el 2008.
Les tres grans xemeneies de les noves instal·lacions, que donen un aspecte molt característic
al perfil aeri del tram de costa on limiten les ciutats de Badalona i Sant Adrià de Besòs, havien
de ser demolides com la resta del conjunt, però finalment la qüestió es va consultar a la
ciutadania de Sant Adrià de Besòs. Com a resultat, es va decidir conservar les tres xemeneies i
l’edifici on hi havia hagut la sala de turbines. Aquest conjunt ha quedat protegit com a Bé
d’Interès Cultural Local i es destinarà a equipament públic. També s’està estudiant l’ordenació
de la zona i els usos que ha de tenir.
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Centre productor: c/ Eduard Maristany - Badalona i
Sant Adrià de Besòs
Despatx: c/ Girona, 1 - Barcelona
Sector: energètic
Dates de funcionament: 1913-2008
Edifici original no conservat

Les quatre xemeneies de l’Energia Elèctrica de Catalunya,
en una imatge presa amb anterioritat a la Guerra Civil
segurament pel fotògraf badaloní Marcel Giró.
[Marcel Giró]/Museu de Badalona. AI. Col. Giró
Vistes aèries de les instal·lacions de l’Energia Elèctrica
de Catalunya entre 1913 i 1920.
En una, s’hi veuen les instal·lacions completes i el
pantalà i, a la seva dreta, part dels edificis de la fàbrica La
Catalana de Productes Químics. A l’altra, s’hi veuen els
terrenys que hi havia fins a la desembocadura del Besòs.
Desconegut/Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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